
EEN BUK IN DE ENTOMOLOGISCHEFAUNA

VAN DEN

ALBLASSEßWAARD,

DOOR

DIRK TER HAAR.

Van half September 1884 toi half Juli 1885 riepen mijne bezig-

heden mij naar Giessendam , waar het mij vergund werd een

vluchtigen blik te slaan in de fauna van den door de natuur zeker

niet zeer ruim bedeelden « Alblasserwaard ». De tijd was te kort , om

van meer dan van een' blik te mogen spreken , vooral ook , dewijl

een belangrijk deel van den zomer (half Juli tot half September),

dat gewoonlijk een rijken buit oplevert, daarvan was uitgesloten.

Waren mijne illusiên , toen ik naar die plaats ging , wat mijne

entomologische onderzoekingen betreft , niet groot , toch is zelfs

die geringe verwachting niet beantwoord. Onbekend met wat het

zegt in een polder- en waterland te wonen ^ kon ik mij geen

denkbeeld vormen van de moeielijkheden, die in zulk eene streek

den entomoloog in den weg staan. In eene weide ziet hij een

boschje; hij loopt er heen in de hoop, dat hij onder de struiken

en op de lage planten een ruimen oogst zal vinden , en

eene breede sloot scheidt hem van zijn doelwit. Vindt hij eindelijk

eene plek waar de vangst goed is en komt hij daar eenige malen

terug, tien tegen één, dat hij het gras vertreedt van een of

anderen boer die , volkomen in zijn recht, hem op niet zeer heusche

wijze van daar verjaagt. Daarbij zorgen keuren van polders en

poldertjes voor het ophalen en schoonhouden der slooten, voor

het scheren en snoeien van heggen en boomen, voor het zanden
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en ronden der wegen , in één woord voor de bekende Hollandsche

« netheid » , zoodat men zich geene illusion behoeft te maken van

ergens een eenigszins weelderigen plantengroei van zoogenaamd « on-

kruid » te zullen vinden , tenzij wellicht in een afgelegen hoekje

van een' tuin of boomgaard.

Één geluk scheen mij in dezen stand van zaken te zullen dienen.

De spoorweg Gorinchem —Dordrecht, ofschoon reeds twee jaren

gereed, was, daar de brug van Baanhoek nog onvoltooid was,

tot dusver niet voor het verkeer geopend. Daar zou dus een

uitnemend jachtterrein geweest zijn, indien niet juist eene bijna

Egyptische muizenplaag op ongeloofelij ke wijze schier allen planten-

groei had uitgeroeid. De myriaden muizen hadden den grond

zoo doorwoeld en alle planten zoo afgeknaagd, dat deze stierven

en alleen enkele zeer sterke overjarige planten vroeg in het voor-

jaar weder te voorschijn kwamen. Deze plaag was zoo groot, dat

de taluds van den spoordijk geheel en al opnieuw afgewerkt en met

aarde bekleed moesten worden , wat , daar dit in Mei geschiedde
,

weder niet voordeelig was voor mijne entomologische nasporingen.

Dit alles heeft mij niet weerhouden om zoo ijverig mogelijk te

verzamelen
,

gelijk moge blijken uit de hieronder volgende lijst der

door mij gevangen soorten, waaronder werkelijk eenige vrij merk-

waardige zijn, al heb ik geene faunae novae species te vermelden.

De door mij gevangen exemplaren der Araneïdea , Goleoptera en

Hemiptera heb ik respectievelijk aan onzen geachten Voorzitter en

aan de beeren Dr. Everts en Mr. Fokker gegeven , die op mijn

verzoek mij zeer nauwkeurige opgaven der gevangen soorten hebben

gezonden, waarvoor ik hun bij deze hartelijk dank zeg. Voor de

Lepidoptera, waarvan de heer Snellen, met zijne overbekende bereid-

willigheid, de eenigszins moeilijke determinatiën heeft geverifieerd

of wel geheel op zich genomen, heb ik diens werk, Be vlinders

van Nederland, gevolgd. Insecten van andere orden heb ik weinig

of niet kunnen verzamelen , zoodat het niet van belang is daarvan

melding te maken.

De soorten, waarbij geene vindplaats is vermeld, zijn allen te

Giessendam gevangen; is dit laatste niet het geval, dan zijn er de
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vindplaatsen (alle in den AlblasserM'aard gelegen) uitdrukkelijk bij

aangeteekend.

ARANE
Drassdiäae.

Glubiona pallidula Glerck.

» holosericea de Geer.

Bictijuoïdae.

Dictyna arundinacea L.

» latens F.

*Lethia humilis Blackw.

Amaurobius fenestralis (s. atrox)

Ström.

Ägelenoidae.

Tegenaria Guyonii (s. domestica)

Guér.

Textrix denticulata Oliv.

Theridioldae.

Theridion denticulatum Walck.

)) varians Hahn.

» tinctum Walck.

Steatoda bipunctata L.

Neriene atra Blackw.

)) bituberculata Blackw.

(pullus).

» fusca Blackw.

* » innotabilis Gambr. en

enkele andere, meest

gewone Neriene- of

Walckenaera- soorten
,

wijfjes en pulii.

Pachygnatha Glerckii Sund.

ÏDEA 1).

Pachygnatha Listeri Sund.

» de Geerii Sund.

Linyphia montana Glerck.

» triangularis Glerck.

* )) circumspecta Blackw.

*Ero tuberculata G. Koch (een

mooi en groot exemplaar

en 2 pulii).

Epeiroïdae.

Meta segmentata Glerck.

)) id. var. Mengei Blackw.

Tetragnatha extensa L.

Zilla x-notata Glerck.

» atrica G. Koch.

Epeira cucurbitina Glerck.

» cornuta Glerck.

)) patagiata Glerck.

» umbratica Glerck.

Lycosd'idae.

Pirata piraticus Glerck (pulii).

Trochosa ruricola de Geer.

Lycosa amentata Glerck.

)) paludicola Glerck.

Attoïdae.

Epiblemium scenicum G. Koch.

)) cingulatum Panz.

Marpessa muscosa Glerck.

Attus pubescens F.

GOLEOPTERA2).

Garabus granulatus L.

Nebria brevicollis F.

Glivina fossor L.

Feronia vulsfaris L.

1) Dr. van Hasselt heeft de minder gewone soorten met een

wat ik eveneens overneem.

2) Gerangschikt volgens Stein en "Weise's Catalogi Coleopterorum Europae^

2de ed. Berlijn, 1877.
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Amara trivialis Gyll.

» familiaris Dfts.

Anisodactylus binotatus F.

Stenolophus Skrimshiranus St.

Trechus 4-striatus Schrk.

Bembidion S-striatum Gyll.

)) guttula F.

Helophorus nubilus F.

Gyclonotum orbiculare F.

Gercyon flavipes F.

)) unipunctatus L

Megasternum obscurum Marsh.

Leucoparyphus silphoïdes L.

Quedius fulgidus Marsh.

Staphylinus olens Müll.

Philonthus aeneus Rossi.

Lathrobium elongatura L.

Paederus riparius L.

Stenus biguttatus L.

Oxytelus laqueatus Mnh.

)) tetracarinatus Block.

Haploderus caelatus Gr.

Homalium rivulare Payk.

Phalacrus corruscus Payk.

Bracliypterus Urticae F.

Meligethes Symphiti Heer.

» picipes St.

Gryptophagus scanicus L.

Lathridius lardarius de G.

Eunicmus minutus L.

Melanophthalma fuscula Hum.

Anthrenus Pimpinellae F.

Oxyomus sylvestris Scop.

Cryptohypnus 4-pustulatus F.

Agriotes lineatus L.

)) obscuriis L.

Adrastus pallens F.

Gyphon coarctatus Payk.

» variabilis Thunb.

Telephorus lividus L,

Telephorus rufus L.

» id. vai-, lituratus Fall.

Malthodes marginatus Latr.

Malachius bipustulatus L.

)) marginellus 01.

Anthocomus equestris F,

Byturus Rosae Scop.

Gorynetes coeruleus de G.

Ptinus fur L.

Notoxus monoceros L.

Anthicus floralis L.

Pyrochroa purpurata Müll.

Meloê proscarabaeus L.

Oedemera lurida Marsh.

Phyllobius oblongus L.

Polydrosus pterygomalis Boh.

Sitones sulcifrons Thunb.

Tanymecus palliatus F.

Erirrhinus acridulus L.

Dorytomus agnathus Boh.

Magdalis aterriraa F.

Balaninus crux F.

Anthonomus pomorum L.

Orchestes Alni L.

» Populi F.

Ceutorrhynchus assimilis Payk.

Apion frumentarium L.

Bruchus rufimanus Boh.

Hylurgus piniperda L.

Scolytus destructor 01.

Glytus arietis L.

Tetrops praeusta L.

Grammoptera ruficornis F.

Ghrysomela polita L.

Gastroïdea viridula de G.

Plagiodera versicolora Laich.

Phyllodecta Vitellinae L.

y> vulgalissiraa L.

Prasocuris aucta F.

Crepidodera aurata Marsh.
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Crepidodera chloris Foiidr.

Podagrica ochripes Gurt.

» Cruciferae Goeze.

» hilaris Steph.

Lon^itarsus ater F.

Longitarsus suturellus Dfts.

» atricapillus Dfts.

» pusillus Gyll.

Ghaetocnema concinna Marsh.

HEMIPTERA i).

Ploiaria culiciformis de G.

Reduvius personatus L.

Nabis flavomarginatus Scholtz.

Galocoris bipunctatus F.

Lygus pratensis L.

)) pabulinus L.

Liocoris tripustulatus F.

Atractotomus Mali Mey.

Anthocoris sylvestris L.

)) nemoralis F.

Triphleps niger Wolff, een (?.

Lyctocoris campestris F.

Notonecta glauca L.

Aphrophora Salicis de G.

LEPIDOPTERA.

Argynnis Lathonia L.

Vanessa Atalanta L.

» Io L.

» Urticae L.

Pararge Megaera L.

Epinephele Janira L.

Goenonymphus Pamphilus L.

Lycaena Semiargus v. Rott. (voor

de eerste maal in de

prov. Zuidholland).

» Icarus V. Rott.

Polyommatus Phlaeas L.

Pieris Brassicae L.

» Rapae L.

Anthocharis Gardamines L.

Deilephila Elpenor L,

Smerinthus ocellata L.

)) Tiliae L.

)) Populi L.

Sesia tipulifbrmis Gl. (in aantal).

Gossus Gossus L.

Hepialus Humuli L.

)) Sylvina L.

» Lupulina L.

Nola cucullatella L,

Spilosoma Menthastri W.V. (een

zeer sterk roomkleurig

exemplaar , het mid-

den houdende tusschen

onzen type en eenige

Engelsche voorwerpen in

de verzameling van den

heer Snellen).

)) lubricipeda L.

Orgyia pudibunda L. , te Giessen-

dam en een groot aantal

rupsen te Gorinchem.

Leucoma Salicis L.

Porthesia chrysorrhoea L.

» auriflua W.V.

Harpyia Vinuia L.

Lophopteryx camelina L.

1) Alleen de merkwaardigste der gevangen soorten zijn mij door Mr. Fokker

opgegeven; er was daaronder bovendien eene Anthocoride, die misschien nieuw is.
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Phalera bucephala L.

Pygaera anachoreta W.V.

Acronycta megacephala W.V.

Dyschorista fissipuncta Haw. (te

Peursum).

Gucullia urabratica L.

Axylia putris L.

Hadena oleracea L.

» Brassicae L.

Luperina monoglypha Hfn.

Leucania impura Hbn.

Agrotis pronuba L.

» Rubi View.

» plecta L.

» Exclamationis L.

Garadrina clavipalpis Scop, (in

aantal).

Naenia typica L. (de rupsen

in aantal onder water-

zuring en daaruit ver-

scheidene exemplaren

gekweekt).

Scoliopteryx Libatrix L.

Phlogophora meticulosa L.

Abrostola Urticae Hbn.

» triplasia L.

Plusia GammaL.

» Chrysitis L.

Gatocala Nupta L.

Euclidia Mi Cl.

» glyphica L.

Hypena proboscidalis L.

Rivula sericealis Scop.

Acidalia dimidiata Hfn.

» incarnarla Hbn.

)) dilutaria Hbn.

Timandra amataria L.

Nyssia hirtaria L.

Thamnonoma Wavaria L.

Cabera exanthemata Scop.

Abraxas grossulariata L.

)) marginata L.

Cidaria dubitata L.

» didymata L. (in aantal).

» associata Borkh.

» truncata Hfn.

» fluctuata L.

» designata Hfn.

)) ferrugata CI.

)) bilineata L.

Eupithecia vulgata Haw.

)) rectangulata L.

» centaureata W.V.

Asopia glaucinalis L.

Scopai'ia ambigualis Tr.

Eurrhypara hortulata L.

Botys fuscalis W.V.

» sambucalis W.V.

» olivalis W.V.

)) ruralis Scop.

Hydrocampa Nymphaeata L.

Cataclysta Lemnata L.

Schoenobius forficellus Thnb.

Crambus pascuellus L.

» dumetellus Hbn.

» hortuellus Hbn.

)) cvümellus L.

» perlellus Scop.

Aphomia sociella L.

Ephestia elutella Hbn.

Teras hastiana L. var.

Graafiana Sn. (2 ex.).

Tortrix rosana L.

» ribeana Hbn. met de var,

cerasana Hbn.

» costana F.

)) viridana L.

Sciaphila Wahlbomiana L.

Penthina variegana Hbn.

Grapholitha lacunana W.V.
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Grapholitha siriana W.V. (5 ex.).

» antiquana Hbn,

» suffusana Zeil.

» ocellana W. V. (een rups

op bruine beuk te

Neder-Hardinxveld).

» turbidana Tr. (deze

soort, eenige dagen te

voren door den heer

Snellen bij Rotterdam

ontdekt, ving ik op 13

Juni 1885 in een i20-tal

exempl. bij Goudriaan).

)) Woeberiana W.V.

» pomonella L.

» Rhediella L.

Phoxopteryx diminutana Haw.

Rhopobota naevana Hbn.

Simaethis pariana Cl. (een ex.

reeds op 29 Maart

1885).

)) Fabriciana L.

Tinea cloacella Haw. (met de

volgende gemeen).

» granella L.

)) misella Zeil.

Tinea spretella W.V.

» pellionella L.

Incurvarla capitella Cl,

Hyponomeuta rorellus Hbn. (in

aantal).

» padellus L. var. Hl op

haagdoorn
,

pruim en

abrikoos.

)) malinellus Zeil.

» Padi Zeil.

Swammerdammia pyrella de Vili.

Plutella cruciferarum Zeil.

Depressaria Yeatiana F.

Gelechia terrella Hbn.

Harpella forficella Scop.

üasycera oliviella F. (in aantal).

Endrosis lacteella W.V.

Oecophora minutella L.

Glyphipteryx thrasonella Scop.

Gracilaria stigmatella F.

» elongella L.

Coleophoi'a coracipennella Hbn.

)) anatipennella Hbn.

Lithocolletis alniella Zeil.

)) pastoi^ella Zeil. (te Gies-

sendam en te Ottoland).

Cuijk, 15 December 1885.


